
ECONOMISCHE KRONIEK. 

ARBEIDSVERt IOUDINGEN IN APRIL. -- W I J Z I f i I N G  ONGEVALLENWET. -- AFSCIJAFFING 

VAN DEN ZONDAGS- EN DEN NACHTARBEID IN HET BAKKERSBEDRIJF. -- HET 

VOORONTWERP STU~VADOORS%VET. -- UITKOMSTEN DER BEROEPSTELLING 

IN DUITSCHLAND. 

Arbeidsverhoudingen in April. Naar het Arbeidsblad van 
het Ceutraal Bureau voor de Statistiek mededeelt, werdin bijna 
alle takken van industrie verlevendiging waargenomen. Hier en 
daar overtrof de vraag naar werkkraehten zelfs her aanbod. 
Minder guastig luiden de berichten omtrent de leerlooierijen, 
het kleiabedrijf der metaalbewerking, de smederijen, de meel- 
fahrieage en de tabaksindustrie. 

Ook de eijfe~s der arbeidsbeurzen wijzen op meer arbeids- 
gelegenheid dan in de vorige maand en dau in April van her 
vorige jaar. 

Aanvragen op Plaatsingen op 
100 aanbiedingea. 100 aanbiedingen. 

Maart 1909 81.8B 59.16 
April 1909. 85.69 60.84, 
Maart 1908 58.11 41.05 
April 1908. 76.64, 51.57 

In April zijn 12 stakiugeu bij 13 ondernemingen begonnen. 
Het aantal stakers bedroeg bij 7 dezer gesehillen 176. Van 
8 stakingen werden de eisehen bekend: 5 maul betrof de eisch 
het loon, terwijl 3 maal andere eisehen gesteld werden. Ook 
begonnen o uitsluitiugefil~ij even zooveel ondernemingen. Her 
aantal uitgeslotenen was 22. Eens betrof de eiseh het loon, 
eens ouderteekeuing van een arbeidseontraet. 

Geeindigd zijn in April 9 stakingen. Van 7 werd de uitslag 
bekend: 1 eindigde ten gunste der arbeiders, 4 gedeeltelijk te 
hunnen gunste, 2 te hunnen nadeele. Ook eindigden ~ uit- 
sluitingen en wel beide met een sehikking. 
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Wi jz ig ing  Ongevai lenwet .  Kort voor her reees heeft de 
Tweede Kamer hog de wetsoutwerpen tot wijziging der onge- 
vallenwet afgedaan. Eerst ham zij zonder hoofdelijke stemming 
dat tot wijziging der artikelen 8, 21 en 43 ann, daarna dat 
tot invoeging van twee artikelen tussehen de artt. 50 en 51. 
Een door den beer Koolen ingediend amendement, om de bij 
Mere. v. Antw. voorgestelde aanvulling vall art. 21 1) te doeu 
luiden: #De in her eerste lid bedoelde uitkeering kan over de 
eerste zes werken na den dag van her ongeval per werkdag 
nooit meet bedragen dan hetgeen den verzekerde als tijdelijke 
uitkeering per werkdag ter zake van dat ongeval had kunnen 
zijn toegekend,/, werd door de Regeering overgenomen. De rente, 
welke ex art. 21 ann een jongeman wordt toegekend, wegens 
een ongeval, dat niet als zoodanig werd besehouwd door de 
Bank, doeh wel door den beroepsreehter, zal dus ook, evenals 
de tijdelijke uitkeering van art. 20,  naar den maatstaf van her 
werkelijk verdiende loon bepaald worden. 

Ook over her ontwerp tot nadere wijziging van art. 31 werd 
geen hoofdelijke stemming gehouden. Toeh heeft Minister Talma 
bij de behandeling ervan menig hard woord te hooren gekregen. 
Door den heer Goeman Borgesius uitgenoodigd om zieh nu eens 
duidelijk nit te spreken, hoe her eigenlijk stond met de alge- 
meene herzieuing van her stelsel der Ongevallenwet moest de 
Minister verklaren, een plan te hebben gehad, gebaseerd op 
welwillende medewerkiug van partieuliere maatsehappijen, welk 
plan hij meende te moeten opgeven toen hem bleek, dat die 
partieuliere hulp niet belaugeloos was. 

Uit her in de Kamerzitting gesprokene kan men zieh geen 
juist denkbeeld vormen van's  Ministers plannen ; wel blijken deze 
nit her sehriftelijk antwoord van Minister Talma op een vraag 
van den heer Drueker om meet lieht in deze questie te ver- 
spreiden. Als voorstander van de risieo-overdrabht, aehtte de 
Minister intrekking der artt. 5 2 - - 6 0 ,  overigens een afdoend 
middel ter voorkoming van verdere tekorten, verwerpelijk en 
zoeht dus een ander middel ore, met behoud van de risieo- 
overdracht, "de Bank voor geldelijke gevolgen te vrijwaren. Dit 
bestond hierin, dat de Bank voortaan uitsluitead zou belast 

i) Zie de vorige kroniek, hladz. 399. 
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blijven met her onderzoek van - -  en de beslissing omtrent de 
aanspraak op - -  en her bedrag der schadeloosstelling. De Bank zou 
het risico der verzekering van de werklieden, werkzaam in de 
bij haar aangesloten ondernemingen aan een derde overdragen, 
tegen uitkeering aau dien derde van de premifin door de hoofden 
dier ondernemingen aan de Bank v e r s c h u 1 d i g d. Her bedrag der 
oninbare premifin zou ten laste van den Staat komen. De Bank zou 
h aar administratiekosten bestrij den door h efflngen van de werkge vers. 

Het tot stand komen van zulk een overeenkomst tusschen de 
Bank en dien derde zou nit den aard der zaak afhangen in de 
eerste plaats vail her prcmietarief voor de bij de Bank aan- 
gesloten onderncmingen. De Bank zou ieder jaar opmaken, zoo- 
wel de contante waarde der premi~n over her afgeloopen tijdvak 
aan den derde uitgekeerd, als de contante waarde der schade- 
loosstellingen, wclke ten laste van den derde kwamen, wegens 
de in dat tijdvak voorgckomen ongevallen. Bleek dan ,  in aan- 
merking uemende de administratiekosten voor den derde voort- 
vloeiende uit de overeenkomst met de Rijksbank, dat de derde 
hetzij met verlies wcrkte, hetzij meer winst behaalde dan billijk 
mocht worden geacht, dan zou bet tarief in het eerste geval 
verhoogd, in het laatste verlaagd worden. 

De Miuister meeade zich tot de in Nederland werkzame 
risico-maatschappijen te moeten wenden: zij toch waren door de 
ervaring her best in staat de zaak te beoordeelen en kouden 
door hun personeel met de minste kosten ecn dergelijke over- 
eenkomst uitvoeren. Bovendien hadden ook zij er belang bij dat 
er eene oplossing gevonden werd, opdat niet eenmaal de bepalingen 
betreffende risico-overdracht nit de ongevalleuwet zouden behoeven 
gelicht te worden. 

In Jttli 1908 noodigde de Minister de vijf risico-maatschap- 
pijen uit tot een conferentie, welke leidde tot vorming van een 
commissie om de zaak te onderzoeken en c. q. eene regeling te 
ontwerpen. Twee ontwerpen wcrden samengesteld, g6n bevattende 

~de in de ongevallenwet aan te brengen wijzigingen en 6dn van 
de overeeakomst krachtens de nieuwe bepalingen der Ongevallcn- 
wet aan to gaan met den derde, die het risico iran de Bank 
zou overnemen. Naar her oordeel der commissie behoorde doze 
derdc te zijn ecn voor dug doel op te richten maatschappij en 
niet een consortium van risico-maatschappijen. Over deze ont- 
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werpen nu is men in hoofdzaak tot overeetlstemming gek0men. 
Volgens medcdeeling van den Minister, zijn de plannen echter 
afgesprongen omdat zij, die zouden trachten de nieuwe maat- 
schappij op te richten, verlangden dat uit her ontwerp tot ver- 
hooging der administratiekosten en  de daaraan gegeven terug- 
werkende kracht, de bepaling nopens de terugwerkende kracht 
zou teruggenomen wordeu. Hierop wilde de Minister niet ingaan. 

De heer de Waal Malefijt stelde de vraag in hoeverre er 
storing was gebracht ill den voortgang van den arbeid ann de 
verzekeringsontwerpen. Wat de ongevallenverzekering betreft was 
er uit den aard der zaak vertraging geweest. Evenwel werd aan 
de wijziging der ongevallenwet op audere punten doorgewerkt, 
en w~t her niet doorgezette ontwerp betreft, was een der hoofd- 
beginselen daarvan in een ontwerp uitgedrukt, dat reeds bet 
Departement had verlaten. 

De ziekteverzekering ondervond geen vertraging. Wat de in- 
validiteits- en ouderdomsverzekering betreft~ is een 0nderzoek 
ingesteld in Denemarken en B'clgi~ en naar de laatstefinanci~ele 
resultaten in Duitsch]and. Is her ontwerp ziekteverzekering gereed, 
dan zal een nieuw ontwerp invaliditeits, en ouderdomsverzekering 
voorbereid worden op den grondslag van bet ontwerp.Kuyper. 
Dit zal in den loop van 1910 hopelijk het Departement ver- 
lateu. Onk hierop heeft her gebeurde met de herziening der 
ongevallenwet geeu invloed geoefend. 

Afschafflng van den Zondags- en nachtarbeid in he t  
bakkersbedr~f .  Bi.j Koainklijke Boodschap werd den llenMei 
nan de Tweede Kamer een wetsontwerp toegezonden tot afschaffing 
van den Zondags- en nachtarbeid ill broodbakkerijen. 

Daar de beginselen van dit ontwerp dezelfde zijn a|s d'ie van 
bet avant-projet, besproken in de October-aflevering van 1908, 
zulien wij dit ontwerp bier niet behandelen. Wellicht bestaat er 
aanleiding er hog een en ander over te zeggen, wanneer her 
eenmaal wet geworden zal zijn. 

He t  voorontwerp Stuwadoor~wet. Da~ het der Regeering 
ernst is met he t  brengen van verbet.ering in de ~ bestaa~nde mis- 
standen, welke bij hot laden en lessen van schepen worden 
aangetroffen, blijkt uit de toezending van een overzicht der 

Econ. 1908. 31 
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v0orn'a~mste bepalingen eerier ontworpen stuwadoorsWet ann hen 
die bij her havenbedrijf geinteresseerd zijn. 

Drie~rlei voorschriften acht de .Regeering noodig: 1 ~ tot he- 
perking van. den ~rbeidsduur, 2 ~ tot. her verkrijgen van meer- 
dere vei[igheid, der werklieden en 3 ~ tot her bevorderen vall de 
uitbeta]ing'van her loon, waarop zij aanspraak hehben. 

Waar te betwijfelen valt of de ~ bedrijfshoofden wel van over- 
treding dier voorschriften ~ zullen w0rden:afgeschrikt wegens bet 
'veelal daaraan verbonden groot voordeel, wil reed aan de over- 
treding 'de ontzetting van het recht om het stuwadoorsbedrijf 
uit to oefeuen verbinden, waartoe her bedrijfshoofd kan, en in 
eommige gevallen van recidive, moet veroordeeld worden. 

Een stelsel is aangenomen krachtens hetweik her verboden is, 
dat schepen - -  behalve doo.r eigen bemal~ning - -  geladen of 
gelost worden door anderen dan .arbeiders, werkzaam in stuwa- 
doorsondernemingen, welke als zoodauig door den Minister zijn 
toegelaten. 1)aarnaast is geregeld welk gevolg de ontzetting van 
her recht om her stuwadoorsbedrijf uit te oefcnen, heeft.op de 
mogelijkheid om een toelating, als stuwadoor te verkrijgen en 
op de geldigheid van reeds verleende toelatingen, ook indien 
deze worden aangevraagd of reeds zijn verkregen door anderen 
dan den veroordeelde. Op 'deze wijze is her mogelijk de uit- 
oefening van bet stuwadoorsbedrijf te beletten niet alleen aan 
hem, die ontzet is van zijn recht, maar ook aan hen, die onder 
een of anderen vorm met hem samenwerken. 

Het begrip stuwadoorsonderneming wordt zeer ruim opgevat: 
elke onderoeming, wnariu door anderen dan de bemanning van 
een zeeschip wordt gewerkt aan her laden of lossen er van. 
Oor]ogsschepen en visschersvaartuigen, en schepen die uitsluitend 
de Zuiderzee bevaren, vallen niet onder her begrip zeeschip. 
Meten en wegen; niet n~' de,lossing verricht, mag ook slechts 
geschieden d o o r  een~goegelaten stuwadoor. &an personen be- 
neden 18 jaar en vrouwen is her laden en lossen van zeeschepen 
verboden. 

De regeling zal niet aanstonds voor alle zeehavens gelden. 
Men wil de werking der .wet aanvankelijk beperken tot  dat ge- 
bied, waar hare invoering geaeht kan worden te zijn voorbereid 
door 'de -Commissie van onderzoek,~ en de eontroleurs van  den 
havenarbeid : dus Amsterdam, Zaandam, Yelzen en.Westzaan, 
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alsmede Rotterdam, 8chiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek 
van Holland en Dordreclkt. 

Daar voor de uitvoering eu handhaving van de door het 
ontwerp beoogde regeling vele bekwame ambtenareu noodig 
zulIen zijn en de kosten dus vrij aanzienlijk, zal van de hou- 
ders eener verklariug tot toelating als stuwadoor jaarlijks een 

vas t  recht geheven worden in evenredigheid tot het aantal 
schepen door den werkgever behandeld. 

Uitvoerig regelt her voorontwerp san wie een verklaring van 
toelating kan women uitgereikt. Aan natuur/ijkepersonen alleen 
wanneer zij hoofden van ondernemingen zijn. Ware dit anders 
dan zou een bedrijfshoofd door een ondergesehikte toelatiag 
kunnen doen vragea en dan zou her vervallen der toelating bij 
o'vertredingen weinig effect hebben, omdat het hoofd op naam 
van een aaderen ondergesehikte weder toe/sting zou kunnen 
vragen. Verklaringea vau toelating als stuwadoor zullen alleen 
geweigerd kunnen wordea en reeds verleende alleen ongeldig 
ktannen worden in bepaaldelijk aangewezen gevallen. Afgezien 
van enkele, die op zieh zelf duidelijk ziju (faillissement, aftre- 
diug als hoofd eener onderneming, wanbetaling van her jaar- 
lijks aau her Rijk verschuldigd bedrag enz.)houden die gevallen 
alle verband met eene rechterlijke uitspraak tot outzetting van 
her recht om her stuwadoorsbedrijf uit te oefenen. 

Ingesteld women arbeidersboekjes, waarvan elk havenarbeider 
voorzien zal moeten zijn. Zij zu]len dienen voor eontrble op de 
naleving van de bepalingen omtreut den arbeidsduur. In die 
boekjes moeten de werktijdeu nauwkeurig aangeteekeud women. 
Her bedrijfshoofd dat werk geeft san een arbeider niet van een 
werkboekje voorzien, is strafbaar, evenzoo de arbeider, die 
zonder boekje san het werk gaat. Ook voor den arbeider kan 
geldelijk voordeel gelegeu zijn in overtred~ng der bepalingen 
betreffende den arbeidsduur. Daarom wordt bepaald dat naast 
den werkgever ook de werkman aartsprakeh3k as in geval van 
overtreding en hij desnoods ontzet kan women van het reeht om 
in eene stuwadoorsonderneming werkzaam te zijn. 

Bepalingen omtrent beperking van den erbeidsdnur nu reeds 
in de wet vast te ieggen, verdient volgeus de Regeering geen 
aaubeveling; wel wil zij op den duur een wettelijke regeling 
maken. Daarom wordt voorgesteld dat een algemeene maatregel 
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van bestuur een maximum-arbeidsduur per week ell per etmaal, 
beuevens bepaalde rusttijden na lange werkdagen zal voorsehrijven. 
Na drie jaar zal een wet komen op de arbeids- en rusttijden 
der havenarbeiders. 

hls regel zal een Zondagsrust van 80 urea women voor ge- 
schreven, waarvan sleehts bij hooge uitzondering ka,  worden afge- 
weken. De bepalingen omtrent de Zondagsrast zullen ook gelden 
veer de eigen bemanning van her sehip. Waar in de praetijkhet 
vorderen van een hoog extra-loon veer Zondagsarbeid zieh als 
een kraehtig middel tot beperking van dien arbeid deed kennen, 
zal worden bepaald, dat de stuwadoor verplieht is aante toonen 
ann den bevoegden ambteuaar, dat de havenarbeiders, die 
Zondagsarbeid verrieht hebben, een extra-loon hebben ontvangen, 
waarvan her bedrag door den Minister veer elke gemeente, 
waar de wet geldt, afzonderlijk wordt vastgesteld. 

u wordt voorgesteld, dat de s~wadoor verpliehtzal zijn 
te zorgen, dat met iuachtneming van de nadere voorschriften, 
welke hem door den bevoegden ambtenaar zijn gegeven, wordt 
voldaan ann de voorschriften, welke bij algemeenen maatregel 
van bestuur worden gesteld: a. ter voorkoming van ongevallen 
bij her laden of lessen van zeesehepen eu tot het versehaffen 
van eerste hulp bij die ongevallen; b. ten aanzien van bet 
besehikbaar stellen van privaten, bad-en  wasehgelegenheden 
en drinkwater; e. ten aanzien van den toegaug tot de zee- 
schepen, die geladen of gelost wordea en mede ten aanzien van 
het vervoer te water der arbeiders naar en van die sehepen. 
Afwijking vail de daarbij gestelde regels kan worden ,toe- 
gestaan. 

Om oneerlijke praetijken bij de loonsbetaling tegen te gaan, 
m0et de stuwadoor ann havenarbeiders wier loon geheel of ge- 
deeltelijk bepaald wordt naar de verwerkte hoeveelheid lading, 
binnen ~4 uur na afloop der lading of lossing, eene schriftelijke 
opgave van die verwerkte hoeveelheid verstrekken. Het loon 
zal alleen mogen worden uitbetaald in lokalen, die voldoen ann 
bij alg. maatregel van bestuur te stellen eisehen. 

De ambtenaren belast met de handhaving der wet zullen de 
bevoegdheid hebben bij bepattlde overtredingen de werkzaam- 
heden veer her laden en lessen onmiddelijk te doen eindigen 
en kunnen te dien elude de hulp van den sterken arm inroepen. 
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Van deze evenals van vele andere beslissingen, staat beroep 
open op den Minister. 

Overtredingen worden gestraft met hechtenis of boete, doch 
ais bijkomende straf, die de rechter in sommige gevallen van 
reeidive m oe t  uitspreken, kan de stuwadoor voor ten hoogste 
vijf jaar ontzet worden van her recht om het stuwadoorsbedrijf 
uit te oefenen en de arbeider voor ten hoogste ggn jaar van her 
recht om in een stuwadoorsonderneming te werken. 

Ingesteld zullen ~orden commission voor her havenbedrijf, 
waarvan een der met de handhaving der wet belaste ambtenaren 
voorzitter is en waarvan de eene helft der overige leden be- 
noemd wordt door de stuwadoors, de andere helft door de 
havenarbeiders. De ~aak dezer eommissifin zal zijn de Regeering, 
de provinciale- en de gemeentebesturen van advies te dienen 
ten aanzien van alle onderwerpen, d ie 'de  belangen van den 
havenarbeid raken. 

Uitkomsten der beroepstelling in Duitschland. Bekend 
is, dat op 12 Juni 1907 in Duitschland eene beroepstelling 
gehouden werd. Reeds vroeger, n.1. in 1882 en 1895, waren 
dergelijke tellingen gehouden. Ann Conrad'S Jahrbiieher, welke 
de voornaamste definitieve uitkomsten der laatste telling geven 
eu daarbij eene vergelijking trekken met de resultaten der beide 
vroegere tellingen, ontleenen wij her volgende: 

In de jaren 1882, 1895 en 1907 bleek de bevolkiug van her 
Duitsehe Rijk uit resp. 45.222.113, 51.770.284 en 61.720.529 
zielen te bestaan. De toeneming bedroeg dus in het eerste tijd- 
perk 19.22 proeent, in bet laatste 14.48. De bevolking is in de 
laatste 25 jaar met ruim " gestegen. 

De geheele bevolking heeft men naar het hoofdberoep, in vier 
groepen ingedeeld. Groep I omvat hen, die eenig hoofdberoep 
uitoefenen, de zoog. Erwerbtiitigen. Onder groep II  zijn gebracht 
zij, die bij de onder groep I vallende personen inwonend, 
huiselijke diensten verriehten. De tot de familie behoorende 
personen, die niet eenig hoofdberoep uitoefenen, als ~uis- 
vrouwen, doehters, enz., vormen groep III. De laatste groep 
eindelijk omvat de zoog. ,/berufslose Selbstiindigen,~, waartoe o. a. 
gerekend worden personen, die uit eigen midaelen of op kosten 
van anderen een eigen huishouden hebben of in een ander gezin 
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leven, zooals reuteniers, pensionaires, ondersteuuden, niet bij 
hunne familie wonende studenten en scholieren, verpleegden in 
in~'alieden-, zieken, en armenhuizen, openbare krankzinnigen- 
gestichten, strafinriehtingen, verbeterhuizen, en o o k  zij wier 
beroep niet was na te gaan. 

De sterkte dezer vier groepen was bij de drie tellingen als v olgt : 

1907. 1895. 1882; 
:Per 100 Per  100 Per  100 

Absoluut .  der A.bsoluut. tier Absoluut .  tier 
bevolking bevolking. - bevolking. 

Groep I 26.827.362 43.46 20.770.875 40.12 17.632.008 38.99 
,, II 1.264.755 2.05 1.339.316 2.59 1.324.924 2.93 
, I1[ 30.223.429 48.97 27.517.285 53.15 24,910.695 55.08 
, IV 3.404.983 5.52 2.142.808 4,14 1.354.486 3.00 

Totaal 61.720.529 100.00 51.770.284 100.00 45.222.113 100.00 

In de periode 1895 tot 1907 blijkt he~ aantal Erwerbtiitige 
dus met ruim 6 millioen of 29.16 procent to zijn toegenomen 
en in de 13 jaren van 1882 tot 1895 met ruim 8 millioen of 
17.80 procent. In beide perioden .was de toeneming dus sterker 
dan de toeneming der totale bevolking, welko resp. 19.22 en 
14.48 procent bedroeg. Ni~t absoluut, doch wel relatief daalde 
het aantal , ,hngeh5rige#, groep I IL  Interessante resultaten levert 
eene splitsing op in bovenbedoelde vier groepen van de mannen 
eu de vrouwen afzonderlijk. 

M a n n e n .  
1907. 1895. 1882. 

Per  100 Per  100 Per  100 
Absoluu~. der A.bsoluut. der Absoluu~. der 

mann .  bey. mann.  bey. mann.  bey. 

Groep I 18.583.864 61.01 15.506.482 61.03 13.372.905 60.38 
,, I[ 15.372 0.05 25.3'59 0.10 42.510 0.19 
, I I I  10.249.088 33.65 8.050.061 34.83 8.082.973 36.49 
,, IV 1.612.776 5.29 1.027.259 4.04 652.361 2.94 

Totaal 30.461.100 100.00 25.409.161 100.00 22.150:749 100.00 

V r o u w 6 1 1 .  

1907. 1895. 1882. 
Pe r  100 2or  100 Per  100 

Absoluut .  tier der tier 
vrouwel, ikbsohmC. Absoluu~. vrouwel, vrouwel. 
bevolk, bevolk, bevolk. 

Groep I 8.243.498 26.37 5.264.393 19.97 4.259.103 18.46 
,, II 1.249.383 4.00 1.313.957 4.99 1.282.414 5.56 
,, I[I  19.974.341 63.90 18.667.224 70.81 16.827.722 72.94 
,, IV 1.792.207 5.73 1.115.549 4.23 702.125 3.04 

Totaal 31.259.429 100.00 26.361.123 100.00 23,071.864 100.00 
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Deze cijfers toonen aan, dat de hierboven beproken toeneming 
van 'groep I bijna uitsluitend in de toeneming van her aantal 
#erwerbtiitige,, vrouwen haar oorzaak vindt. Her aantal mannen 
vall groep I ham eerst toe van 60,88 tot 61.03 en daarna wegr, 
af t o t  61.01, dat der vrouwen daarentegen steeg eerst van 
18 .46  tot 19.97, daarna tot ~6.37.  

0p  de verdeeling der bevolking naar de beroepsgroepen geeft 
onderstaand staatje een blik. 

Gxoep L Groep I, I I ,  III, IV. 

Beroepsgroep. 
A. Land-, tuin-, boschbouw, 

veeteelt en visscherij. 
B. Industrie, incl. mijnbouw 

en boawbedrijven . . 
C. Handel en verkeerswezen 
D. Losse arbeiders, niet- 

inwonende huiselijke 
dienstboden . . . .  471.695 

E. Militaire-, burgerlijke, 
hoi- en kerkelijke be- 
trekkingen . . . .  ].738.530 

Per 100 Per 100 
Absoluut. der _4.bsoluu~. der 

bevolking, bevolking. 

9.883.257 32.69 17.681.176 28.65 

11.256.254 37.23 26.386.537 42.75 
3.477.626 11.50 8.278.239 13.41 

1.56 792.748 1.28 

5.75 3.407.126 5.53 
A - - E  te zamen . . . . .  26.827.362 88.73 56.545.826 91.62 

Groep IV. 
F. Zonder beroep . . . .  3.404.983 11.27 5.174.703 8.38 
A - - F  te zamen . . . . .  30.232.345 100.00 61.720.529 100.00 

In beroepsgroep A behoor~ dus bijaa 3'- tot de ,,Erwerbtiitigr 
in groep B ,  de industrie, ruim �89 In dell handel en bet 
verkeerswezen oefent 11.50 procent der bevolking een hoofd- 
beroep uit. Neemt men de groepen I tot en met IV te zamen, 
dan blijkt ongeveer f~  der bevolking van den landbouw te 
leven, ruim ~ van de industrie; de derde plants wordt inge- 
nomen door den handel en her verkeerswezen. 

Hoeveel proeent der bevolking' in de jaren 1882,  1895 en 
1907 tot elk der beroepsgroepen A - - F  behoorden, blijkt uit 
onderstaande tabel : 

Groep I. Groep I~ II~ III en VI. 
Beroepsgroep. 1882. 1895. 1907. 1882. 1895. 1907. 

�9 A. 43.38 36.19 32.69 42.51 35.74 28.65 
B. 33.69 36.14 37.23 35.51 39.11 42.75 
C. 8.27 10.21 11.50 10.02 11.53 13.41 
D. 2.10 1.89 1.56 2.57 1.71 1.28 
E. 5.43 6.22 5.75 4.92 5.48 5.53 

Groep IV. 
F. 7.13 9.35 11.27 4.97 6.43 8.38 

Totaal 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 



494 

Eene voortdurende toeneming valt dus waar te nemen voor 
de industrie, den handel en her verkeerswezen en voor de 
beroepsloozen. Her a.antal personen die militaire, burgerlijke, 
hob ,  en kerkelijke betrekkingen bekleeden is in 1907 eeuigszins 
gedaald. Gestadig aehteruitgegaan is bet aantal personen in den 
land-, ruin- en bosehbouw, de veeteelt en de visseherij werk- 
zaam. Hetzelfde wordt waargenomen voor de losse arbeiders en 
niet-inwonende dienstboden. 

7.-~. 


